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PROPONENTE: VEREADORA MARIA DONIZETE DOS SANTOS 

A Vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimental, 
indica a Mesa Diretora para que depois de ouvido o soberano plenário, que envie expediente ao 
Diretor Presidente da Energisa Sr. Marcelo Vinhaes Monteiro, solicitando que seja rebaixada a 
rede de energia elétrica na Rua General de Oliveira na 2' saída do Loteamento Residencial 
Dom  Pepe.  

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

A solicitação em tela tem por objetivo atender aos munícipes do citado bairro, pois 

em virtude da decorrência de ausência de iluminação no trecho da via supracitada o que 

ocasiona insegurança a todos, dificultando dessa forma, o direito de ir e vir dos cidadãos. Vale 

ressaltar que a iluminação pública é essencial para o bem estar e a segurança da comunidade, 

urna vez que a luminosidade no período noturno contribui na preservação do patrimônio, 

inibição das ações de vândalos e criminosos que utilizam a vulnerabilidade para cometer 

furtos em residências e às pessoas que utilizam as vias durante o período noturno, a 

iluminação pública é um direito de todos munícipes. Segue em anexo resposta da empresa 

Gimenez e Alves- Eireli responsável pela iluminação do município. 

Por sentir pertinente tal solicitação. Peço o apoio de todos os Vereadores para sua 

aprovação e o pronto atendimento por parte Diretor Presidente da Energisa Sr. Marcelo 

Vinhaes Monteiro. 
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- Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento -  

OF. N°. 043/2018 	 Porto Murtinho — MS, 09  outubro  de 2018 

A  Sua Excelência a Senhora 
Maria Donizete dos Santos 
Vereadora 
NESTA 

Excelentíssima Senhora, 

Vimos através deste, em resposta a Indicação n° 016/2018,  da Vossa autoria, 
que refere a Serviços de Iluminação pública na extensão da Rua General de Oliveira na 2a  saída do 
Loteamento Residencial Dom  Pepe.  

Em consulta ao Responsável pela Empresa Gimenez e Alves — Eireli, o mesmo 
colocou que, os postes que estão lá, não são para Iluminação, elas são de Alta Tensão, para a 
distribuição as localidades, sendo assim o mesmo esta solicitando junto a Empresa ENERGISA que 
seja feito o rebaixamento dos mesmos, para que assim possam ser utilizada para a finalidade da qual 
se refere a indicação. 

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos 
protestos da mais alta e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Ca 	berto Heyn 
Secretário Municipal de A 	tração. Finanças e Planejamento  

Dec 	° 9856/2017 

Rua  Dr. Correa,  s/n — Anexo ao Edifício Jorge Abrão - Centro. 
Fone: (67) 3287- 4502. 
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